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วนัทีห่นึง่  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมูฯิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิรับบตัรโดยสาร 

 

วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ – ทบลิซิี ่– มสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวร ี– วหิารจวาร ี– ไรไ่วนม์คูารน์ี ่– ทบลิซิี ่ 

 

01.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 908 ใช ้

เวลาเดนิทาง 9 ช ัว่โมง 55 นาท ีเสริฟ์อาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 

หมายเหต ุ : เทีย่วบนิต ัง้แตว่นัที ่ 03 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป เวลาออกเดนิทางเปลีย่นจาก 

01.30 เป็น 03.00 น. 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ช ัว่โมง) 

หมายเหต ุ: เทีย่วบนิต ัง้แตว่นัที ่03 มกราคม 2566 เวลาบนิถงึปลายทาง เปลีย่นจาก 08.00 เป็น 

08.45 น. 

หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) มสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของประเทศ

จอรเ์จยี สมยัอาณาจักรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปี

กอ่นครสิตกาล เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีส่ าคญั และมอีายเุกา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยี อายมุาก กวา่ 

3,000 ปี ตอ่มาองคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน โบราณสถานแหง่เมอืงมสิเคตา้ เป็นมรดกโลก เมือ่ปี 

ค.ศ.1994  

 

น าทา่นชม วหิารจวาร ี (Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนาแบบจอรเ์จยี

นออรโ์ธด็อกซ ์สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั 

คอื แมน่ ้ามคิวาร ี และแมน่ ้าอรักวแีละหากมองออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญซ่ึง่ในอดตี

เคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia)  

 

จากนัน้เดนิทางไปชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าวา่ Sveti หมายถงึ 

"เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" โดยความหมายรวมกนั หมายถงึวหิารเสาทีม่ชีวีติ โบสถแ์หง่นีถ้อื

เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่

เป็นอนัดับสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอื

ศาสนาครสิต ์  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยงั ไรไ่วนม์คูารน์ี ่ (Chateau Mukhrani) เป็นสถานทีแ่หง่แรกและ

แหง่เดยีวในจอรเ์จยีทีร่วบรวมเอา ไรอ่งุน่ โรงกลั่นไวน ์ และเรือ่งราวประวัตศิาสตรก์ารผลติไวนม์ารวมไว ้

ทีเ่ดยีว ไรไ่วนแ์หง่นีก้อ่ตัง้โดย Ivane Mukhranbatoni สมาชกิของราชวงศแ์ละผูม้บีทบาททางการเมอืง

ของจอรเ์จยีในชว่งศตวรรษที ่19 ในปี 2003 กลุม่ผูป้ระกอบการชาวจอรเ์จยีเริม่ฟ้ืนฟกูจิการ โดยมคีวาม

ตัง้ใจทีจ่ะรือ้ฟ้ืนอสงัหารมิทรัพยแ์หง่ศตวรรษที ่ 19 กลับไปสูค่วามรุง่โรจนใ์นอดตีและสรา้งการผลติขึน้

ใหม่ๆ  โดยผสมผสานเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและดัง้เดมิเขา้ดว้ยกนั โดยเริม่มกีารพัฒนาบรกิารการ

ทอ่งเทีย่วและบรกิารไวนป์ระเภทตา่งๆ น าทา่นเขา้เยีย่มชมและศกึษากรมมวธิ ี ประวัตศิาสตรก์ารท าไวน์

ทีม่อีายนัุบรอ้ยปี นอกจากนัน้แลว้ทา่นยงัสามารถซือ้ไวนจ์ากแหลง่ผลติไดใ้นราคายอ่มเยาไปเป็นของ

ฝากอกีดว้ย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร 

พกัที ่  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม  เมอืงกอรี ่– พพิธิภณัฑสตาลนิ – อพุลสิชเิค ่– ทบลิซิี ่– เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี – มหา

วหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกอรี ่(Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. เมอืงแหง่ประวตัศิาสตร ์เป็นทีรู่จ้ักกนัดวีา่

เป็น บา้นเกดิของผุน้ าอยา่ง “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ

ศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 สตาลนิเป็นผูน้ าทีม่ชี ือ่เสยีงของสหภาพโซเวยีตทีน่ าสงครามรกุรบเอาชนะนา

ซ ีเยอรมนั  

 

เขา้เยีย่มชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าคนส าคญัของพรรคบอลเชวดิ 

พพิธิภณัฑส์ตาลนิ เป็นพพิธิภณัฑอ์ยา่งเป็นทางการแหง่เดยีวในโลกทีร่ะลกึถงึสตาลนิ ประกอบไปดว้ย

หอ้งจดัแสดงนทิรรศการ 7 หอ้ง นับตัง้แตเ่กดิจนเตบิโต จนน าไปสูก่ารขึน้เป็นผูน้ าของพรรคบอลเชวคิ 

ในกลุม่ประเทสสหภาพโซเวยีต ภาพตา่งๆ บอกเลา่เรือ่งราวกจิกรรมการปฏวิัต ิ รวมถงึสิง่ของเครือ่งใช ้

สว่นตวัของสตาลนิในขณะทีย่งัมชีวีติ ภายนอกพพิธิภณัฑย์งัมรีถไฟและบา้นของสตาลนิ จัดแสดงไว ้

กลางแจง้  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณอพุลสิชเิค (Uplistsikhe Cave Town) หนึง่ในเมอืงถ ้า

เกา่แกข่องจอรเ์จยี ในแถบนีเ้คยมกีารตัง้ถิน่ฐานกนัมานานแลว้กวา่ 3,000 ปี ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่น

ยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ. 500 เมอืงนีเ้คย

เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนีม้คีวามเจรญิสงูสดุ อยูใ่นชว่งครสิตวรรษที ่ 9 

ถงึ 11 กอ่นจะถกูรกุรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ทา่น

จะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าวเพแกน (ลัทธทิอ้งถิน่) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่

เป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนีก้อ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1,700 ปีกอ่นครสิตกาลและยงัมี

หอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุทบลิซิ ีใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  

 

น าทา่นเดนิทางไปยงั เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสาวรยี์

ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาใกลก้บัอา่งเกบ็น ้าทบลิซิ ีอนุสาวรยีเ์ป็นทีรู่จ้ักกนัวา่เป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรข์องจอรเ์จยี ถกูสรา้งขึน้โดยจติรกรประตมิากรชาวจอรเ์จยี–รัสเซยีและสถาปนกิ Zurab 

Tsereteli อนุสรณ์ถกูสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลอง 3,000 ปีแหง่อ านาจอธปิไตยของจอรเ์จยีและ 2,000 ปี

แหง่ศาสนาครสิตใ์นจอรเ์จยี เสายกัษ์ทัง้ 16 หลังบนเนนิเขาสะทอ้นถงึประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยีและ

ผูป้กครองรวมถงึฉากทางศาสนา  

 

น าทา่นชม มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชือ่หนึง่คอื

โบสถ ์ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี อกีทัง้ยงัถกูจัดใหเ้ป็นสิง่กอ่สรา้ง

ทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญม่ากทีส่ดุในแถบอา่วเปอรเ์ซยี และมคีวามสงูเป็นอนัดับ 3 ของโลก 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร 

พกัที ่  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ ป้อมอนานรู ี– อนสุรณ์สถานรสัเซยี – จอรเ์จยี – เมอืงกดูาอรู ี– น ัง่รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กตี ้

– กรงุทบลิซิ ี

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญั เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกวา่ 

Georgian Military Highway สรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวยีต ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง 

ส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภมูภิาคแหง่นี ้ 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เทอืกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญแ่หง่

หนึง่ของทวปียโุรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่ง สหพันธรัฐรัสเซยี

และสาธารณรัฐจอรเ์จยี  

 

ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะชม ป้อมอนานรู ี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แกส่รา้งขึน้ราว

ศตวรรษที ่ 16 ปัจจบุนัยงัคงความสมบรูณ์ก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการนี ้ เปรยีบเสมอืนมา่นทีซ่อ่นเรน้

ความงดงามของโบสถ ์ ทัง้ 2 หลังทีต่ัง้อยูภ่ายใน ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญต่ัง้ตระหงา่น 

เมือ่มองจากมมุสงูของป้อมปราการลงมายงัอา่งเก็บน ้าชนิวาร ี เราจะเห็นทศันยีภาพทีม่อีงคป์ระกอบรอบ

ทศิอนังดงาม 



Page 6 of 14 

 

 

 

 

น า

ท ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงกดูาอรู ี (Gudauri) เป็นเมอืงพักตากอากาศและสกรีสีอรท์ยอดนยิม ทีม่ี

ชือ่เสยีง ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่ ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ทีพั่กผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในชว่งเดอืน

ธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน มหีมิะปกคลมุซึง่เป็นชว่งทีส่วยงาม 

 

ระหวา่งทางแวะชม อนสุรณ์สถานรสัเซยี–จอรเ์จยี อนุสรณ์สถานหนิโคง้วงแหวนขนาดใหญ ่สรา้งขึน้

ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสก ี (Treaty of Georgievski) 

และความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีต และจอรเ์จยี 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิน่) 

 

จากนัน้น าทา่นเปลีย่นรถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เดนิทางขึน้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั 

(Caucasus) ชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้ (Gergeti Trinity Church) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่

14 มอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นี้

สถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของ แมน่ ้าชคเฮร ี อยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้ (ในกรณีทีถ่นนถกูปิดกัน้

ดว้ยหมิะและสง่ผลกระทบตอ่การเดนิทางขึน้ไปยงัโบสถแ์ละจดุชมววิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงสถานทีท่อ่งเทีย่วหรอืสลับรายการตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า

ท ่

 

เดนิทางกลับสู ่กรงุทบลิซิ ี(Tbilisi) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร 

พกัที ่  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทีห่า้  ป้อมปราการนารคิาลา่ – Mother of Georgia – โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพานแหง่สนัตภิาพ – โรง

อาบน า้แรโ่บราณ – ชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิรสุทาเวล ี– มือ้ค า่ เสริฟ์ไวน ์ชมโชวก์ารแสดง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณ 

สรา้งในราวศตวรรษที ่ 4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค และตอ่มาในราวศตวรรษที ่ 7 สมยัของราชวงศอ์มูยั

ยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาในสมยัของกษัตรยิ ์ เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ี

การสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ ป้อมแหง่นีว้า่ นารนิ 

กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายวา่ ป้อมเล็ก  

 

ชมรปูปัน้ Mother of a Georgia หรอือกีชือ่หนึง่คอื Kartlis Deda เป็นรปูปัน้หญงิสาวสงู 20 เมตรบน

ยอดเขาโซโลลาก ิ(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรปูปัน้นีส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครท

บลิซิอีายคุรบ 1,500 ปี และเป็นรปูปัน้ทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและนสิยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอยา่งด ีมอื

ขา้งหนึง่ของรปูปัน้จะถอืดาบ สว่นมอือกีขา้งหนึง่จะถอืแกว้ไวน ์ ซึง่มคีวามหมายวา่หากใครทีม่าเยอืน

จอรเ์จยีแบบศตัรเูธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟันใหแ้ดดิน้แตห่ากใครทีม่าเยอืนอยา่งเป็น มติร เธอจะ

ตอ้นรับดว้ยไวนใ์นมอืซา้ยอยา่งอบอุน่และอิม่หน าส าราญ  

 

น าทา่นไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี (Metekhi Church) โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ี

ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ ้ามทวาร ี เป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่ซ ึง่เป็น

ประเพณีโบราณทีม่มีาแตก่อ่น กษัตรยิว์าคตัง ที ่1 แหง่จอรก์าซาล ี ไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี ้

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1278 - 1284  

 

 

 

จ

า

ก

นั้

น

ช

ม

  

โรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่(Bath Houses) ทีน่ีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้ารอ้นก ามะถันธรรมชาต ิ 
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จากนัน้น าทา่นสู ่ สะพานแหง่สนัตภิาพ เป็นอกีหนึง่งานสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ี

ออกแบบโดย สถาปนกิชาวอติาเลีย่นชือ่ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่150 เมตร ลกัษณะ

การออกแบบรว่มสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถกูออกแบบและ

สรา้งทีป่ระเทศอติาล ีและน าเขา้สว่นประกอบโดยรถบรรทกุมากกวา่ 200 คัน เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงท

บลิซิ ีทีต่ัง้นัน้อยูบ่นแมน่ ้ามตควาร ี(Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมอืง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระ ถนนคนเดนิรสุทาเวล ี(Rustaveri Street) ชือ่ถนนถกูตัง้ขึน้ตามชือ่ของกวเีอก

ชาวจอรเ์จยีในยคุกลาง ถนนสายนีเ้ริม่ตัง้แตใ่จกลางจตรัุสเสรภีาพ ตามรายทางมอีาคารรา้นคา้ 

รา้นอาหารและเป็นทีต่ัง้ส านักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปรา่ ทีม่สีถาปัตยกรรมอนัสวยงามตลอด

สองขา้งทาง และในยามค า่คนืถนนสายนีจ้ะสวยงามมากเป็นพเิศษ ดว้ยการตกแตง่จากการประดับไฟ

ตามอาคารเกา่แก ่เรยีกไดว้า่ถนนรสุทาเวล ีเป็นถนนทีส่วยและคุม้คา่แกก่ารเยีย่มชม 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เสริฟ์ไวน ์ชมโชวก์ารแสดง 

พกัที ่  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีห่ก  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีเชค็อนิและรับบตัรโดยสาร 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 909 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง 55 นาท ี เสริฟ์อาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 

หมายเหต ุ : เทีย่วบนิต ัง้แตว่นัที ่ 03 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป เวลาออกเดนิทางเปลีย่นจาก 

09.15 เป็น 09.45 น. 

20.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมูฯิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิารตอ่ทา่นและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

เทีย่วฟิน บนิตรง จอรเ์จยี คอเคซสั (A) 

6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 - 3 ทา่น 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี เสรมิเตยีง  

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว 

02 – 07 ธนัวาคม 65 42,990.- 42,990.- 41,990.- 5,990.- 

09 – 14 ธนัวาคม 65 42,990.- 42,990.- 41,990.- 5,990.- 

16 – 21 ธนัวาคม 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

23 – 28 ธนัวาคม 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

30 ธนัวาคม 65 – 04 มกราคม 66 45,990.- 45,990.- 44,990.- 6,990.- 

02 – 07 มกราคม 66 43,990.- 43,990.- 42,990.- 5,990.- 

06 – 11 มกราคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

13 – 18 มกราคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

20 – 25 มกราคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

27 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

03 – 08 กมุภาพนัธ ์66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

10 – 15 กมุภาพนัธ ์66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

17 – 22 กมุภาพนัธ ์66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

24 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

03 – 08 มนีาคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

10 – 15 มนีาคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

17 – 22 มนีาคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

24 – 29 มนีาคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✔ ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ระบวุันเดนิทางไป – กลับพรอ้มคณะ 

✔ ภาษีน ้ามนั และภาษีสนามบนิ (หากคา่น ้ามนัปรับเพิม่ ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ภาษีทีม่อีตัราเพิม่) 

✔ ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 4 คนื พักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

● กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น พกัหอ้งเดยีวกนั และหากในวนัเวลาดังกลา่ว หอ้งพักแบบเตยีงคูม่ไีมเ่พยีงพอ 

ทางบรษัิทจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตยีงเดีย่ว 1 (DBL) และเตยีงเสรมิ 1 เตยีง (เตยีงพับ เตยีงสปรงิ) 

✔ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
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✔ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั จ ากดัทา่นละไมเ่กนิ 2 ใบ 

✔ คา่รถรับ – สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

✔ คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

✔ ภาษีภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

✔ คา่ประกนัชวีติและอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม ์(อาจะมี

การเปลีย่นแปลง) 

- กรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ หรอื ทพุพลภาพถาวรเนือ่งจากอบุตัเิหต ุคุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 

1,000,000 บาท  

- กรณีการรักษาพยาบาล (ตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้) คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท 

หมายเหต ุ; จ านวนเงนิจ ากดัความรับผดิสงูสดุตอ่เหตแุตล่ะครัง้ 50,000,000 บาท  

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิคา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศ

ของคนตา่งชาต ิ(Re-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท า) 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้สองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศ

จอรเ์จยี) 

× คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 บาท ทรปิ/ทา่น (ช าระทีส่นามบนิในวันเดนิทาง) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารทีท่า่นไดรั้บ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาท าการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้ โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลร์ายชือ่และ

หนา้หนังสอืเดนิทางเพือ่ยนัการจองทีน่ั่ง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็เงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 20 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  มิ

เชน่นัน้บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคนืเงนิทัง้หมดหรอืตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขการใหบ้รกิารทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันีท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 50 วนั บรษัิทฯ คนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยจะหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ตามระเบยีบ พระราชบญัญัต ิธรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์ดังม ีคา่ตัว๋โดยสาร

เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่รถ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ รวมไปถงึรา้นอาหาร เป็นตน้ 

2.  ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทัวร ์80% 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่อนุมตั ิหากยกเลกิ

การเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  โปรแกรมทัวรน์ีจ้ะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า 30+ ทา่น รวมในคณะตามทีก่ าหนดไว ้

เทา่นัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่ าหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรับเปลีย่น

ก าหนดการเดนิทาง 

● กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 10 – 14 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 2,500 บาท 

● กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15 – 19 ทา่นตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 1,500 บาท 

● กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 20 – 29 ทา่นตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 1,000 บาท 

2.  หากประเทศจอรเ์จยี มปีระกาศค าสัง่ระงับหรอืยกเวน้ใหผู้ถ้อืหนังสอืเดนิทางสญัชาตไิทยประเภทบคุคลธรรมดา 

ตอ้งท าค ารอ้งขออนุญาตเขา้ประเทศจอรเ์จยี (วซีา่) ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมค ารอ้งขอ

วซีา่และคา่บรกิารเพิม่เตมิ 

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่ง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีใ้ห ้

ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตัดสนิใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุสมบรูณ์ 

4.  บรษัิทฯ และตัวแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความ

ปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

5.  รายการทวัรน์ีเ้ป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner) เทา่นัน้ 

6.  อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมี

การประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

7. ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

8.  หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

9.  คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทน

แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ

ไว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้
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10.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ 

11. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

12. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบ

แฝงอืน่ ๆ เชน่ การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การ

โจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อืน่ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรู ้

เห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดังกลา่วทัง้ส ิน้ 

13.  หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็

ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจ และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบคนืเงนิทัง้หมด 

14.  ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่ ้

เดนิทางไดซ้ือ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วนี ้

15.  ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไม่

สามารถรับผดิชอบใดๆ หากเกดิการสญูหายของ ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว อนัมี

สาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของทรัพยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจาก

สนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แตจ่ะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใช ้

ใหก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรัฐประหาร ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื 

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก

อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

18.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผู ้

เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดกูาล ทศันยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนใน

ประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

20. กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
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21. กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋การเดนิทางทกุประเภท กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ใน

กรณีทีท่า่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับใน

เงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

22.  หนังสอืเดนิทางของทา่นตอ้งมอีายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน หรอื 180 วัน (วันกลับ) 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 


